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Técnicas
Luíza Lessa - Fisioterapeuta
RPG, Técnicas de Pilates na Plataforma
Vibratória, Escola de Postura, Terapia
Manual, Fisioterapia, Ergonomia e
Acupuntura.

Beto Andrade - Massoterapeuta
Alongamento Passivo, Shiatsu, Californiana,
Reflexologia Podal e Kirodal.

Daniel Aragão - Fisioterapeuta
Fisioterapia Convencional, Terapia
Manual e Postural, Disfunção
Temporomandibular e Pós-operatório.

Edléa Muniz - Massoterapeuta
Massagem Relaxante com toalhas quentes
e/ou pedras quentes, Drenagem Linfática
facial e corporal pré e pós cirurgia,
Massagem Deep Tissue, Tuiná, An-Má,
Massagem Modeladora e Ventosaterapia

Caro Associado,
Aproveite para cuidar da sua saúde corporal
e bem estar com conforto, habilidade dos
profissionais e atendimento que você merece.
Não deixe de utilizar os benefícios dentro do
seu local de trabalho!
Conheça as técnicas dos nossos profissionais

Técnicas
Andreia Barbosa -Fisioterapeuta
Criolipólise, Carboxiterapia,
Drenagem Linfática Manual, Vibrocell,
Carboxitereapia Facial. Corrente Russa,
Fisioterapia Convencional e Pilates Clínico.

Angélica Leal -Massoterapeuta
Aromaterapia, Reflexologia Podal,
Drenagem Linfática Facial, Drenagem
Linfática em Gestante, Quick Massage,
Reiki, Modeladora, SPA dos pés,
Massagem Terapeuta.

Carlos Henrique Tourinho - Fisioterapeuta
Fisioterapia Convencional e neurológia,
Terapia manual nas disfunções da coluna
vertebral, Mulligan, Dry Needling, Terapia
manual das disfunções tempomandibulares
e massaoterapia clínica.

Renê Arruda - Fisioterapeuta

Tayana Barros - Fisioterapeuta

Pilates de Solo, Clínica da Dor, fisioterapia
convencional, analgesia por acupuntura e
eletrocupuntura,

RPG - CI (Reeducação Postural
Global - Centralização Integrada),
Drenagem Linfática Manual, Fisioterapia
Neurofuncional, Bandagem Elástica
Fincuinal e Método Pilates.

Mônica Farias - Massoterapia
Massagem Relaxante, Power e Lifting
Facial, Drenagem Linfática Corporal e
Facial (pré e pós operatória), Drenagem
Linfática para gestantes, Lipomodeladora
Manual e com Aparelhos de Eletroterapia.

Horários

Das 08 às 18 horas.
Ligue 3617-2732 e consulte a disponibilidade
de cada profissional.

BEM ESTAR

Por: Edléa Muniz

Benefícios da massagem redutora no tratamento da celulite e da gordura localizada
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Faça uma avaliação gratuita!
Edlea Muniz (massoterapeuta e esteticista)
Tel: (71) 98711-4635 (OI WhatsApp). Aceita cartão de

SOLIDARIEDADE
á uma ótima maneira de você fazer caridade e se divertir. No
próximo dia 28 de julho haverá a “Ressaca do Forró”, no Clube dos
Empregados da Petrobrás, em benefício das Obras Sociais da Paróquia
N. S. Nazaré. Você se diverte ao som de boas bandas de forró pé-deserra e assim ajuda a manter a Casa de Acolhimento, que hospeda
acompanhantes de pacientes internados nos hospitais do bairro de
Nazaré, que vêm do Interior e não têm onde ficar aqui em Salvador. O
Serviço Social do Hospital Santa Isabel encaminha as pessoas carentes
para a Casa de Acolhimento, onde são recebidas com dignidade e
podem descansar em leitos asseados e fazer refeições completamente
gratuitas no período em que seus parentes estão internados. Não é uma
ótima maneira de ser bom? Você une o útil ao agradável!
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SIGNIFICATIVO

A profissional Edléa Muniz é uma profissional

os recursos terapêuticos utilizados na estética, a massagem
modeladora, que pode ser definida como o uso de diversas

E

crédito.

INFORMAÇÕES SOBRE A SUA ASSOCIAÇÃO
Confira aqui algumas informações importantes que você precisa saber sobre a sua Associação

Assistência Jurídica
Se você precisar de algum auxílio nas questões
funcionais, o advogado da ASSERJUF Dr. Danilo
Ribeiro poderá atendê-lo todas as sextas, das 14h
às 16h, no escritório. E não precisa se preocupar
pois a ASSERJUF paga os honorários contratuais.
Qualquer mudança de horário no atendimento
do advogado, informaremos por email, portanto
fiquem atentos aos emails que passamos para
vocês!

Com os convênios você pode pagar academia, curso
de inglês, ótica, escola, faculdade, com descontos
especiais! É só apresentar uma declaração ou a sua
carteirinha de associado e desfrutar do desconto
oferecidos. E caso tenha alguma empresa que utilize
e não seja conveniada da ASSERJUF você pode trazer
para o setor de benefícios entrar em contato e tentar
firmar uma parceria.
- A ASSERJUF tem parcerias com diversas instituições
além de oferecer convênios com a Promédica, Odonto
System e Vitalmed.
- Ocorreu um imprevisto? Vá de táxi! O associado se
inscreve na ASSERJUF e quando precisar é só chamar
a Elitte Táxi ou Ligue Táxi. Sem taxa de chamada e o
pagamento é através de débito autorizado em conta
corrente, quando você receber seu salário.

Você sabia que pode divulgar aqui no Falajuf o seu
produto? Isso mesmo, aqui anunciamos para todos
terem acesso, e, caso alguém tenha interesse na
compra, entrará em contato diretamente com você, é
só deixar as informações essenciais sobre o produto,
valor e os contatos.

BRINDE DE ANIVERSÁRIO

ATENDIMENTO NO JEFS
A ASSERJUF informa que a manicure
Joseane Santos e a esteticista Elisabeth
Sacramento continuam a prestar atendimento
todas as sextas-feiras, na sala 1, no Espaço Terapêutico

Caro(a) associado(a),
A Associação oferece como presente
para o(a) associado(a) aniversariante
um cartão brinde VIRTUAL e NOMINAL,
imprima-o e fique atento(a) à data de
validade do cartão, nele escrita,
pois ele NÃO poderá
ser ultrapassado.
E lembre-se: o
cartão-brinde
é PESSOAL e
INTRANSFERÍVEL.
Aproveite! Esse
presente é só seu!

do prédio do JEFs. Então, para não perdermos essas
profissionais, mobilizem as colegas de trabalho e
agendem um horário para que, pelo menos, a manicure
possa atender (no mínimo) 3 pessoas a cada vez que ela
for aos JEFs.
Ligue 71 3617-9292 e agende um horário!
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Email para contato: asserjuf@uol.com.br
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BANCO ALFA

A

CONFIRA:
ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF)
quer ajudar você a realizar os seus sonhos. Só ela
oferece Empréstimo Consignado e Consórcios com
as melhores taxas do mercado.
Ligue e faça sua simulação agora!!!
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também com
CONSÓRCIO que lhe permite planejar viagem, festas
de aniversários, formatura bem como procedimentos
cirúrgicos convencionais ou estéticos etc.
Cartas de crédito de
R$ 7 a 14 mil.
REBECA SANTO (71) 99728-1092 (WhatsApp) /
98209-9266 / 2105-7301
E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

ASSERJUF relembra o Dia Internacional do
Amigo, comemorado sexta-feira (20). Você sabia
que o dia do Amigo é
comemorado em
diferentes datas no Brasil?
Pois é! no dia 18 de abril é a
data popular e não oficial (isto
é, não estabelecida por lei)
da comemoração do Dia do
Amigo. Nesta data é comum
a troca de mensagens entre
amigos, a organização de
eventos especialmente nas
escolas.
Além do Dia Internacional do
Amigo, em 20 de julho, recentemente também se tornou
comum a celebração do Dia do Amigo do Facebook, em
quatro de fevereiro. Esta última comemoração se dedica
em homenagear os chamados “amigos virtuais”, que são
cada vez mais comuns atualmente.

NOVO CONVÊNIO

Site: www.brincandoeconstruindo.com.br
Email: contato@brincandoeconstruindo.com.br
Telefone: (71) 3355-4440
Endereço: Alameda Pádua, n° 138 - Pituba. CEP: 41.830480. Salvador/BA
Desconto: 8% nos valores das mensalidades escolar de
MARÇO a NOVEMBRO.

Aniversariantes da Semana

23/07 - Luiz Carlos Bittencourt Goulart
23/07 - Marcos Antonio Oliveira de Souza

25/07 - Licia da Rocha Ramos

26/07 - Loide Ana Soriano de Oliveira

24/07 - Arthur Jose Santos Nicory
24/07 - Avani Cristina Neri Gomes
24/07 - Joyleine Rocha Cairo
25/07 - Marilyn Cardoso
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26/07 - Wilson Vidal Lopes
26/07 - Manuela Vasconcelos Pereira
27/07 - Gustavo Magalhaes Barbosa
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